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Eesti Vabariigi 93. aastapäevale pühendatud aktusel
tunnustati tegijaid

Elutöö preemiaga pärjati 47 aastat õpetajana töötanud, neist 43 aastat Vihula vallas Annikvere ja Vihula koolis, HelveElfriede Tingas, kes tähistas tänavu oma 80. sünnipäeva.
Fotod Avo Seidelberg
Aastapäeva aktus algas vahuveiniga täidetud plasttopside krabinal vastastikuste õnnesoovide vahetamisega kodumaa sünnipäeva
puhul. Kui Võhma segakoori
eestlaulmisel hümn lauldud,
iseisvusmanifest ette loetud,
Võsu kooli etteastedki kuulatud asusid pidulikes rahvarõivastes vallavolikogu esimees Anneli Alemaa ja vallavanem Rene Treial tunnustust jagama neile, kes teiste
tegijate seas tublidusega silma pistnud.
Elutöö preemiaga pärjati
47 aastat õpetajana töötanud,
neist 43 aastat Vihula vallas
Annikvere ja Vihula koolis,
Helve-Elfriede Tingas, kes
tähistas tänavu oma 80.
sünnipäeva. Kuni 2008. aastani töötas Helve-Elfriede
Tingas Vihula koolis käsitööringi juhendana ja asendusõpetajana. Tänukõnes
meenutas õpetaja Tingas

aastaid, kus tuli seista klassis
30 kuni 40 õpilase ees.
Aasta tegijaid tunnustati
sedapuhku viies kategoorias: haridus, kultuur, majandus, seltsielu ja sport.
Aasta tegija 2010 tiitel
hariduses anti kauaaegsele
Võsu raamatukogu juhatajale Kiiri Kallastele. Kiiri
pälvis tunnustuse nii koolilaste kui kõigi täiskasvanute
igakülgse aitamise eest.

kel elanikel on võimalus viia
müüki oma käsitööd.
Seltsielu tegijaks tunnistati Valdek Kilk – alati
abivalmis ja vastutulelik
valla seltsielu hing, valmis
aitama nii tehnika kui lauluga ja seda üle kogu valla.
2010 aitas koos ansambliga
Poisid Tumepunased läbi
viia lastelaulukonkursi Lahemaa Laululind ja valla
emadepäeva kontserdi, oli
Võsu 500 raames taastatud
loodusraja valmimise eestvedaja ja Teeme Ära 2010
kampaania korraldaja, mille
raames korrastati VõsuKolsi matkarada. Ühtlasi
pälvis Valdek ka aktuse pikima aplausi, millega kohaletulnud teenekat meest tänasid.

Merikene Teppe

Kiiri Kallaste

Kultuur i Aasta tegija
2010 preemiaga tunnustati
Merikene Teppe`t – Võsu
rahvatantsurühma Rannamemmed juhendamise ja
Rannamemmede 30. aastapäeva juubeliürituse organiseerimise eest 2010. aastal.
Aasta tegijaks 2010 ettevõtlusvaldkonnas tunnistati
Tiia Laht, kes avas majanduslikult väga keerulisel
2010. aastal Võsul käsitööja lillesalongi, kuhu kohali-

Valdek Kilk
Aasta tegija 2010 tiitel
spordis anti üle Jaan Soonistele. Jaan on palju aastaid
olnud tubli spordiürituste
korraldaja Võsul – jalgratta-

Vihula valla territooriumil
on uueks vee-ettevõtjaks
VIHULA VALLA VEEVÄRK
OÜ
Vastavalt Vihula Vallavolikogu otsusele nr.77, 14.
oktoobrist 2010. a. on Vihula vallas määratud veeettevõtjaks Vihula Valla Veevärk OÜ.
Uus vee-ettevõte taotles 2010.a. oktoobris Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu Euroopa Ühtekuuluvusfondilt toetust Vihula valla veemajandusprojekti
elluviimiseks. Nimetatud projekti eesmärgiks on Võsu
reoveekogumisala, Käsmu ja Võsupere tiheasustusala uue
ühisveevärgi väljaehitamine, mis tagab elanike varustamine kvaliteetse, kehtestatud normidele vastava joogiveega. Samuti haarab projekt Võsu reoveekogumisala
ühiskanalisatsiooni väljaehitamist ja renoveerimist ning
uue, kaasaegsetele nõuetele vastava Võsu reoveepuhasti
ehitust.
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus rahuldas
nimetatud taotluse oma rakendusüksuse 18. veebruari
2011. a. otsusega. Vihula valla veemajandusprojekti
kogumaksumus aastateks 2011-2013 on 4,66 milj.eurot.
Kõigest eelpooltoodust tulenevalt alustab OÜ Vihula
Valla Veevärk reaalset majandustegevust 1. märtsil 2011.
a. ja Vihula Vallavalitsus annab lepingutest tulenevad
kohustused üle uuele vee-ettevõttele. Vee-ettevõtte
nõukogu on neljaliikmeline, kuhu kuuluvad Vihula
Vallavolikogu liikmed Andrus Aasmäe, Hanno Nõmme ja
Arvi Ööpik ning abivallavanem Urmas Osila, kes on
ühtlasi valitud nõukogu esimeheks. Vee-ettevõtte juhatus
on üheliikmeline, juhatajaks on Annes Naan.
Koos järgmise Vihula valla lehega ilmub uue veeettevõtte eraldi väljaanne, kus tuuakse ära Vihula
Vallavolikogu poolt kehtestatud ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni kasutamise ning liitumise eeskirjad, Vihula
Valla Veevärk OÜ-ga uute lepingute sõlmimise kord ja
lepingu näidis ning muud üleminekuga seotud dokumendid.
Uuest situatsioonist tulenevalt kooskõlastas OÜ
Vihula Valla Veevärk 22. veebruaril 2011. a. vallavalitsuse istungil uued abonenttasu määrad.
Alates 1. aprillist 2011. a. on abonenttasu suurusteks vee-kliendile 3.20 EUR/kuus ja vee- ning
kanalisatsioonikliendile 3.85 EUR/kuus.

Baltimaade peaministrite
kohtumisid Vihula mõisas
Jaan Sooniste
päev, rannajooks, rannajalgpall ja muud sportlikud
mängud. Jalgrattapäevast on
kujunenud valla vapiüritus,
ilma milleta ei kujutaks
Võsu suve ettegi.
Anti välja ka valla tänukiri teenekale doonorile
Maarja Paimile hindamatu
abi eest inimelude päästmisel. Inimelusid ei ole vaja
päästa ainult sõjas ja katastroofides, vaid seda tuleb teha
iga päev, mil tehakse keerukaid operatsioone. Pahatihti
kuuleme me liikluses viga
saanutest ja ilma doonorivereta oleks siin raske midagi ära teha. Maarja Paim on
verd loovutanud 22 korda.
Pidulikule aktusele järgnes Võhma Seltsimaja seltsiliste esituses Urmas Lennuki
näitemäng „Ärakadunud
poeg“.
Avo Seidelberg

Veebruari teisel nädala kohtusid Vihula mõisas Eesti
peaminister Andrus Ansip, Läti peaminister Valdis
Dombrovskis ja Leedu peamister Andrius Kubilius.
Räägiti energiapoliitikast, teadus- ja arendustööst,
digitaalse siseturu loomisest, innovatsioonist, sealhulgas
ideede ja inimeste mobiilsuse parandamist Balti riikides.

Riik tänas teenetemärgiga
Aarne Vaiku
President Toomas Hendrik
Ilves andis EV aastapäeva eel
Valgetähe V klassi teenetemärgi Käsmu külaelu edendajale ja ajaloo talletajale Aarne
Vaigule.
Lääne-Virumaalt sai Valgetähe V klassi teenetemärgi
veel kauaaegne Vohnja lasteaed-algkooli direktor Malle
Reimann.
“Sellega väljendab Eesti
riik oma tänu inimestele, kelle töö ja pühendumine
erinevates eluvaldkondades on muutnud meie maad
hoolivamaks ja paremaks, targemaks ja tugevamaks,”
sõnas president Ilves.
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VIHULA VALLA LEHT

Riigikogu valimised
toimuvad 6. märtsil 2011
Valimisjaoskonnad Vihula vallas
Valimisjaoskond nr 1
Hääletamise koht valimispäeval: Karepa Raamatukogu,
Karepa küla, Lääne-Virumaa 45401
Tel: 322 1821
Piirid: Toolse, Karepa, Tidriku, Andi, Rutja, Eisma,
Kiva, Vainupea ja Pajuveski külad
Valimisjaoskond nr 2
Hääletamise koht valimispäeval: Vihula LasteaedAlgkool, Vihula küla, Lääne-Virumaa 45402
Tel: 529 1092
Piirid: Karula, Noonu, Annikvere, Salatse, Metsiku,
Adaka, Paasi, Tiigi, Vihula, Haili, Mustoja, Oandu,
Lauli, Tepelvälja, Vila, Kakuvälja, Sagadi, Kosta ja
Villandi külad
Valimisjaoskond nr 3
Hääletamise koht valimispäeval: Võsu Rannaklubi, Võsu
alevik, Mere 6, Lääne-Virumaa 45501
Tel: 5 669 4345
Piirid: Pedassaare, Pihlaspea, Natturi, Koolimäe, Lahe,
Lobi, Käsmu, Eru, Koljaku, Korjuse, Metsanurga,
Sakussaare, Võsupere, Palmse, Muike, Ilumäe, Uusküla,
Aasumetsa, Joandu, Võhma, Vatku, Vergi, Altja ja Tõugu
külad ning Võsu alevik
VALIMISPÄEVAL, 06.märtsil ALGAB
HÄÄLETAMINE KELL 9.00
JA LÕPEB KELL 20.00
Hääletama minnes palun võtke kaasa kehtiv isikut
tõendav, riigiasutuse poolt väljaantud, fotoga dokument.

Sinu häälel on jõud!
Mine kindlasti valima!
Kandidaadid valimisringkonnas nr 6 Lääne-Virumaal
Erakond Eestimaa Rohelised
158 ALLAN JAAKUS
162 ANDRES SUVI
159 LEMBI-LIIS EBRE
163 AHTO NEIDEK
160 RIHO KOKK
164 JEVGENI TŠIRKIN
161 RIHO RANNIKMAA
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
281 MARKO
284 AIN SUURKAEV
POMERANTS
285 RAINER MILTOP
282 HELLE NOORVÄLI
286 HANNES METS
283 MIHKEL JUHKAMI
287 ALARI KIRT
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
406 INDREK SAAR
410 TIINA MURUMÄGI
407 RANNAR VASSILJEV 411 RAIVO HEINMETS
408 KAIRIT PIHLAK
412 GARRI RAAGMAA
409 ANDRES HAIDAK
Eesti Reformierakond
531 HANNO PEVKUR
532 PAUL-EERIK
RUMMO
533 EINAR VALLBAUM

534
535
536
537

Eesti Keskerakond
656 PEETER VÕSA
657 TOOMAS VÄINASTE
658 SIRET KOTKA
659 LIIS TAPPO-TREIAL

660 ANDRES SÕBER
661 JELENA
FJODOROVA
662 TOOMAS VAREK

ROMAN KUSMA
VELLO TAFENAU
ANDRES OTS
LEO AADEL

Vene Erakond Eestis
729 LARISSA NEŠTŠADIMOVA
Eesti Iseseisvuspartei
747 KAIDO NÕMMIK
Eestimaa Rahvaliit
790 ANDRUS BLOK
791 ÕIE REINEBERG
792 EERIK LUMISTE
793 HANNO NÕMME

794 TOIVO LEEMETS
795 SAMUEL
GOLOMB

Erakond Eesti
Kristlikud Demokraadid
850 ANDRUS MÄND

Üksikkandidaat
881 AIVAR KOITLA
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Karepa Selts
Karepa Selts registreeriti 24.
märtsil 2003. Enne ametliku
vormi saamist olime toimetanud juba kaks aastat. Ühiste tegemiste ajaarvamist
võib seega alustada esimese
kodukandipäeva toimumisest 30. juunil 2001.
Ega meil esialgu suuremat plaani olnudki kui üks
pidu. See aga kukkus nii
hästi välja ja tagasiside oli
väga hea, nii et mõtlesime
teha veel ühe – suve lõpu
tähistamiseks. Peale seda
hakkasid juba inimesed küsima, kas me veel midagi teeme. Ja nii see lumepall
veerema läks.
Inimesed tulid hästi kaasa ning toetus ja huvi oli
suur. Esialgu toimus kõik
raamatukogu kaudu ja raamatukogus, sest mujale minna ju polnud. Ajapikku jäi
üritustest üht-teist järele ja
kogu ühistegemise vara oli
hoiul kilekotis raamatukogu
laua all. Aga süües kasvab
isu ja rahval oli kahju vaadata, kuidas oma rahvamaja
tegevusetult ja lagunedes
seisab.
Maja lugu
Karepa rahvamaja on kohalike meeste poolt talgute
korras püstitatud maja, mille
avamine toimus 8. augustil
1938. Maja kuulus siis Selja
Laulu ja Mängu Seltsile.
Peale sõda kuulus maja
Rakvere rajooni kultuuriosakonnale. Väga tegusad aastad olid 1950-60ndad, kui
tegutsesid koorid, näitering,
toimus palju kohtumis- ja
tantsuõhtuid, maskiballe,
lasteringi pidusid, pereõhtuid, näidati kino. See aeg
kujundas Karepa rahvamajale nime, mida mäletatakse tänase päevani. Tolleaegsed lapsed ja noored on
praeguse Karepa Seltsi
kandvad jõud. Peale sulgemist 1986 oli maja mõnda
aega ”Eesti Kontserdi” bilansis, siis seisis tühjana ja
enne seltsi omandiks saamist
(10. detsembril 2003) oli
rendil.
Nüüd oli esimene mure,
kuidas maja vettpidavaks
saada, sest harjalauad puudusid ja saali uste alt võisid
kassid vabalt sisse-välja
käia. Fassaadi seintes polnud
muud kui voodrilauad ja
sisemine plaat, teise korruse
põrand vajas hädasti toestamist. Kodukandipäevadeks ja suvelõpu pidude tarvis sai maja kõvasti maskeeritud lillede, okste ja kalavõrkudega. Kõige kasutamiskõlblikum koht oli maja
teine korrus, kus varem olid
raamatukogu ruumid. Sinna
me ennast sisse seadsimegi.
Oma tööjõuga said peale
harjalauad, fassaadi seina
laoti plokid, jämedate prussidega toestati lagi. Teine
korrus sai kamina ja seina
uued plaadid. Remonti toetas Vihula vald 25 510 krooniga.
See oli vaid esmane hädaabi, sest maja vajas põhjalikku renoveerimist. Selleks

kirjutati kaks europrojekti
kokku üle kahe miljoni
krooni. Nägime kolm aastat
vaeva, kuid saame nüüd
tulemusest rõõmu tunda.
Oluline on inimeste toetus
isikliku raha (kokku üle 80
tuhande krooni) ja lugematute vabatahtlike töötundidega, mis tekitab rahvamaja
suhtes tugeva omanikutunde. Karepa rahvamaja rekonstrueerimine tunnistati
2006. aasta teo kolmanda
koha vääriliseks.
Palju meid on ja mida
me teeme
Seltsi liikmeid on üheksast
ümberkaudsest külast nii
põlis- kui suveelanike seast,
mõned ka lähemalt väljastpoolt valla piiri, kokku 64.
Külakoosolekute käigus valmis Karepa piirkonna külade
arengukava. Piirkonda kuulub 9 küla: Toolse, Karepa,
Tidriku, Rutja, Eisma, Andiküla, Kiva, Vainupea, Pajuveski.

Seltsi suurim traditsiooniline ettevõtmine on igasuvine kodukandipäev. Välja
on kujunenud ka muud
tähtpäevad, mida ikka tähistame: vabariigi aastapäev,
naistepäev, emadepäev,
mardi-kadripäev ja aastavahetus. Oleme korraldanud
kohtumisi, vastu võtnud
külalisi ja ise külas käinud.
Iga-aastased kevadised ja
sügisesed koristustalgud on
rahvarohked ja meeleolukad, ühiselt meisterdatud
jõulukaardid tulevad igaüks
erimoodi ja ainulaadsed.
Oleme igal aastal osa võtnud
”Teeme ära!” talgutest.
2007. aastast on Karepa
Seltsi eestvedamisel tehtud
koostööd lähemate naaberseltsidega (Selja, Varangu,
Vihula). Naistepäeva peod
koos mõõduvõtmisega kookide, jookide ja kokteilide
tegemises. Rahvamajas tegutseb kokanduskursus, on
õpitud seltskonna- ja linetantsu.
Tegutsetud aastate jooksul oleme omandanud oskusi
projekte kirjutada, alguses
väiksemaid, hiljem suuremaid. Rahvamaja juurde on
rajatud lõkkeplats koos kiige
ja varikatusega, tee äärde
piirkonna kaart viitadega.
Kõige pakilisemad tööd said
rahvamaja juures tehtud.
Edaspidised projektid muutsid rahvamaja kasutamist
paremaks ja mugavamaks.
Saali akendele muretseti
rulood, maja kaitseks valve-

süsteem, uued toolid ja kapid, ahjudele täienduseks
õhksoojuspumbad. Viimase
LEADER projektiga sai lava
korralikult riidesse pandud.
Tekstiilikunstnik Elna Kaasiku tööna valmisid pannoo,
aksid ja lavaeesriie.
val ja ka selleks aastaks
oleme saanud kodukandipäeva läbiviimiseks toetust
LEADER programmilt. Igal
aastal on päeval mingi
teema. Nii on meeles peetud
kohalikku ajalugu raamatukogu, rahvamaja, kooli,
kalapüügi jm vaatenurkadest. On mäletatud kohalikke tuntumaid inimesi Richard Sagritsat, Arno Kasemaad ja Richard Uutmaad.
Iga kord on väljas kellegi
maalinäitus, kes on piirkonnaga seotud, nii tuntumad nimed, kui asjaarmastajad. Päeva on aidanud
sisustada head naabrid Vihulast, Haljalast, Kundast,
Viru-Nigulast ja kaugemaltki (Mati Kõrts, Sirje ja
Väino Puura, Tõnu Aav).
Fotonäitused annavad ülevaate viimase aasta tegemistest. Peale akadeemilisemat eeskava tuleb lõbusam
osa muusika, tantsu ja seltskondlike mängudega. Tähelepanu on pööratud ka lastele. Lastele on sisse seatud
mängutuba, kuhu muretseti
Eesti Kultuurkapitali toel
mänguasju ja joonistustarbeid. Lastel on olnud võimalusi ratsutada, Mamsli
mängutoas meisterdada ja
osaleda kostümeeritult koLihavõtted. dukandipäeva ettevõtmistes.
Teise korruse kaminatoetuse näol. Väiksem osa
sissetulekutest on ürituste saali on kasutatud kohtumisosalustasudel ja liikme- õhtute, kohviõhtute ja külamaksul (6.40€, pensinäridel liste vastuvõtuks, suuremate
3.20€, üle 80 vanad on ürituste puhul näituste ja
maksust vabastatud). Ja mis väljapanekute saalina.
Hea enestunde tekitabki
kõige tähtsam, oma tegude
üle arvet ei peeta ja rahaks teadmine, et seltsil on oma
maja koos krundiga, oleme
ümber ei loeta.
suutnud maja korda teha ja
tuleme maja haldamisega
Mis mureks
Iga-aastane mure on see, et toime. Oleme suutnud koroleks soojal ajal piisavalt raldada kodukandipäeva järmaja kasutajaid, kes talve- jest kümme aastat ja ega
perioodi üleelamiseks vaja- seegi kord vahele jää ning
liku rahavaru tekitaksid. uut aastat oleme vastu võtMugavad asjad need soojus- nud juba viiel korral.
pumbad ja põrandaküte, aga
Mis veel mõttes
kurjad elektrikulutajad.
Murelikuks teeb ka see, Üks asi, mis veel hinge kriiet meil on vananevad külad, bib, on maja ümbruse heavähe noori. Memmed, kes korrastus: korralik sillutis ja
algusaastail koristada või haljastuse planeering. Sinna
talgusuppi keeta aitasid, on juurde veel korralik abinüüdseks 10 aastat vanemad hoone, kuhu võiks ka lihtsaja enam naljalt kodunt välja mat sorti majutuse külge
ei tule. Seega, ürituste kor- mõelda. Just majutuse taha
raldamisel paneme rohkem jääb teinekord majakaup
rõhku päevastele väikse- katki.
Ka maja sisulise tegematele koosviibimistele ja
kohtumisõhtutele. Püüame vuse pool vajab turgutamist
ka nooremat rahvast üles (ringitegevus, muusika), et
leida ja suveelanike seas majas oleks elu kogu aeg.
seltsi tegevuse vastu laiemalt Selles osas võiks öelda, et
tunneli lõpus juba valgus
huvi äratada.
paistab.
Järgmised suuremad üriMilles oleme tublid
tused, kuhu võiksite kaema
olnud
Meie esindusürituseks on tulla on 19. märtsil kell 19.00
väljaspool maakondagi po- kohvik-klubi õhtu ja 30.
pulaarsuse võitnud iga- aprillil volbriöö karaoke. Ja
aastased Karepa kodukandi- muidugi tulge 17. juulil meie
päevad. 2011. aastal toimu- XI kodukandipäevale.
vad need juba üheteistkümEne Loo
nendat korda. Kahel eelneMillest elame
Lisaks projektide kirjutamisele on tähtis osa meie
toimetulekus rahvamaja ruumide kasutamine sünnipäevade, pulmade, kokkutulekute, koolituste jm koosviibimiste korraldamiskohana. Ruumide kasutamise tasudest saame osalist
tulu selleks, et maja ülal
pidada, projektide omaosalust katta ja väiksemaid
koosviibimisi korraldada.
On ju kogu kinnistu seltsi
oma, seega ka kõik kohustused alates maamaksust kuni prügiveoni.
Palju abi on muidugi valla
toest suuremate ürituste
korraldamisel ja tegevus-
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ISTUNG NR 18
10.veebruar 2011 kell 16.00 Võsul
Istungil osales 12 volikogu liiget: Andrus
Aasmäe, Piret Aasmäe, Anneli Alemaa, Tõnu
Ammussaar, Heli Hainas, Gerly Kaljuvee,
Mare Kalme, Hanno Nõmme, Einar Ohov, Eha
Sirelbu, Uno Õunapuu ja Arvi Ööpik.
Istungil ei osalenud Age Kuusemets, Mati
Piirsalu ja Aide Veinjärv.
Otsusega nr 91 valiti elutööpreemia saajaks HelveElfride Tingas.
Otsusega nr 92 valiti Aasta Tegijad 2010 järgmistes
valdkondades: hariduse valdkonnas Kiiri Kallaste,
Kultuuri
valdkonnas Merikene Teppe, Ettevõtluse valdkonnas
Tiia Laht, Seltsielu valdkonnas Valdek Kilk ja Spordi
valdkonnas Jaan Sooniste.
Otsusega nr 93 muudeti OÜ Vihula Valla Veevärk
põhikirja punkti 2.2. ja sõnastati see järgmiselt:
“Osaühingu miinimumkapital on 127 824 eurot
ning maksimumkapital on 511 296 eurot. Osakapitali
suuruse muutmine toimub seaduses sätestatud korras“
ning suurendati OÜ Vihula Valla Veevärk osakapitali
447 384 euro suuruses summas 3 aasta jooksul 2011
2013 Vihula valla eelarvelistest vahenditest
Otsusega nr 94 anti FIE-le Meeli Zahhartšenko (reg.
kood 11783465) rendile Mere tn 36 Võsu alevikus
asuv mitteeluruum (Võsu Lilleäri) tähtajaga kuni
10.02.2016 (5 aastaks).
Otsusega nr 95 pikendati MTÜ-ga Käsmu Külaselts
(registrikood 80228881) Käsmu rahvamaja tasuta
avaliku kasutuse lepingut kuni 31. detsembrini 2020.
Otsusega nr 96 müüakse enampakkumisel järgmised Võsupere külas asuvad korterid:
1. Saare korteriomandi korter 3 (registriosa nr
2609531 katastritunnus 88701:002:0015)
üldpinnaga 67,1 m2 alghinnaga 8800 eurot;
2. Saare korteriomandi korter 7 (registriosa nr
2609931 katastritunnus 88701:002:0015)
üldpinnaga 81,5 m2 alghinnaga 6200 eurot;
3. Saare korteriomandi korter 6 (registriosa nr
2609831 katastritunnus 88701:002:0015)
üldpinnaga 59,2 m2 alghinnaga 3700 eurot;
4. Lageda korteriomandi korter 14 (registriosa nr
2722831 katastritunnus 88701:002:0014)
üldpinnaga 43,1 m2 alghinnaga 3200 eurot.
Otsusega nr 97 taotleti Vihula valla munitsipaalomandisse Spordi tn 25 maaüksus suurusega 28450
m², asukohaga Võsu alevik Vihula vald, ja määrati
munitsipaliseeritava maaüksuse sihtotstarbeks 90 %
sotsiaalmaa ühiskondlike ehitiste maa (016;Üh) ja 10
% ärimaa (002; Ä).
Otsusega nr 98 moodustati Riigikogu valimisteks
jaoskonnakomisjonid järgmistes koosseisudes:
valimisjaoskond nr 1(asukohaga Karepa Raamatukogu, Karepa küla): Ene Loo - esimees, liikmed
Sirje-Tiiu Kivilo, Sigrid Heinlo, Tarmo Nuija, Priidu
Mülla ja Mare Kalme, asendusliikmed Riina
Uukareda ja Kalle Loo;
valimisjaoskond nr 2 (asukohaga Vihula Lasteaed-Algkool, Vihula küla): Marika Sundla - esimees,
liikmed Kaie Juhanson, Kai Tingas, Tiit Kornel ja
Maarja Veskila, asendusliikmed Tiina Tälli ja Age
Muttika;
valimisjaoskond nr 3 (asukohaga Võsu Rannaklubi, Võsu alevik Mere 6): Heete Sederholm
esimees, liikmed Eha Veem, Lii Undusk, Piret
Aasmäe, Merikene Teppe, Terje Tomperk, Anneli
Alemaa, asendusliikmed Heino Muruvee ja Kaidi
Armipaik
Volikogu poolt vastuvõetud määruste ja otsustega
saab tutvuda valla kantseleis, raamatukogudes ja
valla veebilehel: www.vihula.ee.
Järgmine volikogu istung toimub
10. märtsil 2011 algusega kell 16.00
Võsul vallamaja saalis (II korrusel)

VIHULA VALLA LEHT

18.jaanuar 2011 istungi nr 3 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. väljastas projekteerimistingimused Vihula-Kunda-ViruNigula-Pada sidekaabelliini Vihula valla territooriumile
jääva osa projekteerimiseks;
2. väljastas kirjaliku nõusoleku puurkaevu rajamiseks
Kraavi maaüksusele Vila külas;
3. algatas detailplaneeringu koostamise Võsu aleviku
Vabaduse tn 13 maaüksusele ja Käsmu küla Laane tee 21
maaüksusele;
4. nõustus isikliku kasutusõiguse seadmisega Eesti Energia
Jaotusvõrk OÜ kasuks Vihula valla omandis oleval
kinnistul Mudila Võsupere külas asuvale maakaabelliinidele (kaitsevöönd 1 m äärmisest kaablist) ja
liitumisjaotuskilbile (kaitsevöönd 2 m kilbist), kokku 25
m2 ulatuses;
5. andis nõusoleku Rakvere Spordikoolile noorte
projektlaagri läbiviimiseks Võsu Koolis;
6. andis nõusoleku Käsmu külas asuva katastriüksuse
Neeme tee 34 jagamiseks kaheks iseseisvaks katastriüksuseks ja määras koha-aadressideks Neeme tee 34 ja
Ranna tee 17a;
7. otsustas esitada volikogule eelnõu „Maa munitsipaliseerimine (Spordi tn 25 Võsu alevikus)“;
8. luges korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks perioodil
20.01.2011 kuni 30.04.2011 S.Põldma Vergi külas,
R.Keir Mustoja külas, A.Lulla Võsu alevikus;
9. määras sotsiaalnõunik Eha VEEM`i tegelema koolikohustuslike isikutega, välja selgitama koolikohustuse
täitmata jätmise põhjused ning rakendama meetmeid
koolikohustust mittetäitvate isikute suhtes;
25.jaanuar 2011 istungi nr 4 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. väljastas projekteerimistingimused Riigimetsa Majandamise Keskuse Sagadi mõisa laborihoone rekonstrueerimise projekteerimiseks;
2. väljastas kirjaliku nõusoleku puurkaevu rajamiseks
Pärnaaia maaüksusele Natturi külas;
3. väljastas ehitusload Vainupea küla Paadisadama maaüksuse elektriliitumise rajamiseks ja Võsu aleviku
Lootose väikekoht 32 suvila rekonstrueerimiseks;
4. kinnitas volikogu sotsiaal- ja hariduskomisjoni ettepanekud järgmiselt: maksta rehabilitatsioonitoetust
kahele eakale inimesele kokku summas 64,86, maksta
rehabilitatsioonitoetust ühele perele summas 71,61,
maksta rehabilitatsioonitoetust ühele puudega inimesele
summas 64,00, maksta küttetoetust kolmele eakale
inimesele kokku summas 256,00, maksta küttetoetust
ühele perele summas 128,00, maksta koolitoidutoetust
ühele õpilasele summas 20,45 kuus, maksta toetust ühele
vähekindlustatud perele summas 100,00, maksta toetust
kolmele vähekindlustatud perele toimetulekutoetuse
vahenditest kokku summas 135,67, toetada hoolduskulude katmisel ühte hooldatavat summas 121,40 kuus,
maksta toimetulekutoetust kolmele inimesele kokku
summas 386,40;
5. andis nõusoleku MTÜ-le Fän Clab lastelaagri korraldamiseks Käsmus Lainela puhkekülas 10.07.15.07.2011 ja 07.08.-12.08.2011.
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lepingu pikendamine“, „Vara tasuta kasutusse andmine
(Elioni maja)“;
lõpetas ühe keskmise puudega inimese hooldamine
vastavalt avaldusele;
lubas TA Orienteerumisklubil korraldada 01.10.2011
avalik üritus XII TAOK rogain valla territooriumil;
andis nõusoleku MTÜ-le Meie Hoolime projektlaagri
läbiviimiseks Lainela Puhkekülas Käsmus 31.07.05.08.2011;
kompenseeris õpilaste sõidupiletid vastavalt esitatud
avaldustele kokku summas 51,90);
tunnistas kehtetuks Vihula Vallavalitsuse 07.12.2010
korralduse nr 520 „Teenindusmaa määramine ja maa
ostueesõigusega erastamine“ kuna ehitis paikneb
osaliselt nii eraomandis oleval kinnisasjal kui ka
jätkuvalt riigi omandis oleval maal;
muutis Tepelvälja külas asuva Ülle katastriüksuse
lähiaadressi ja määras uueks lähiaadressiks Haaviku;
muutis Toolse külas asuva Keskküla I koha-aadressi,
määrates uueks aadressiks Ankru ja Haili külas asuva
Summa I koha-aadressi, määrates uueks aadressiks
Vana-Summa;
luges korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks kuni
30.04.2011 V. Rammo Eru külas, V. Kurm Salatse
külas, H. Nurga Võsu alevikus. Mitte anda luba A.
Plotnikovale Vainupea külas korraldatud jäätmeveoga
mitteliitumiseks.

10.veebruar 2011 istungi nr 6 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. tunnistas kvalifitseerituks Karepa raamatukogu rekonstrueerimise hankes pakkujad OÜ Kinnisvaraehitus ja Andres Mülla FIE, tunnistas käesolevas
hankes esitatud pakkumused vastavaks, tunnistas
käesoleva riigihanke edukaks pakkumuseks OÜ Kinnisvaraehitus poolt esitatud pakkumus, kui vastavaks
tunnistatud pakkumuste hulgast odavaim pakkumus
summas 29 775.31 € ;
2. väljastas projekteerimistingimused Vihula küla Jahimaja maaüksuse puidutöökoja jahimajaks rekonstrueerimise projekteerimiseks;
3. väljastas kasutusloa Vainupea-Eisma 10 kV maakaabelliini kasutamiseks;
4. väljastas ehitusloa Eisma küla Valteri maaüksuse
elektriliitumise rajamiseks;
5. väljastas kirjalikud nõusolekud puurkaevu rajamiseks
Vanakõrtsi maaüksusele Vainupea külas ja puurkaevu
rajamiseks Muidiku maaüksusele Ilumäe külas;
6. kompenseeris õpilaste sõidupiletid vastavalt esitatud
avaldustele kokku summas 47 eurot ja 88 senti;
7. kinnitas Võsu Spordihoone uue hinnakirja alates
01.03.2011;
8. tunnistas kvalifitseerituks merepäästekaatrite mootorite ja tarvikute hankes pakkujad Agdeck-Auto AS,
Balti Merekaatrite AS ja Ekström Eesti AS, tunnistas
käesolevale hankele pakkujate Agdeck-Auto AS, Balti
Merekaatrite AS ja Ekström Eesti AS esitatud
pakkumused vastavaks, tunnistas käesoleva hanke
edukaks pakkumuseks Ekström Eesti AS poolt esitatud
pakkumus, kui vastavaks tunnistatud pakkumuste
hulgast odavaim pakkumus ning kinnitas 31.12.2010
koostatud lepingu.

03.veebruar 2011 istungi nr 5 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. otsustas esitada volikogule järgmised eelnõud: „Vallavara, mitteeluruumi Mere tn 36 Võsu alevikus, rendile
andmine“, „Vallavara võõrandamine (Võsupere korterid)“, „Käsmu Rahvamaja tasuta kasutusse andmise

15.veebruar 2011 istungi nr 7 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. väljastas ehitusloa Karepa raamatukogu hoone
rekonstrueerimiseks.

Registreeringu õigsuse
kinnitamine

Korruptsioonivastane ühing
kutsub valimisi vaatlema

Alates 1. jaanuarist 2005 on ettevõtjal (ka majutusteenust
osutav ettevõtja) kohustus esitada iga aasta 15.aprilliks
vallavalitsusele kinnitus registreeringu õigsuse kohta
majandustegevuse registris (s.t. kinnitus selle kohta, et
ettevõtja andmetes ei ole aasta jooksul muudatusi toimunud).
Muudatuste kohta tehakse registreering majandustegevuse
registris ja selle eest riigilõivu ei võeta. Registreeringu
õigsuse kinnitamise ja muutmise blankette saab vallavalitsusest ja veebilehelt: www.mkm.ee/mtr.
Ettevõtjal on võimalus elektroonselt ise taotlusi sisestada
ja õigsust kinnitada!
Ettevõtja esindusõigust omav isik tuvastatakse
Äriregistri andmete alusel sisenemisel portaali X-tee
teenused ettevõtjale kaudu.
Kui sisenemine on õnnestunud, siis valida teenus Sisenemine MTR-i ettevõtja kasutajana!
Kui ettevõtjal ei ole võimalik kasutada portaali X-tee
teenused ettevõtjale või digiallkirja, siis tuleb edastada
taotlus registreeringu teinud asutusele posti teel või
isiklikult.

Ühing Korruptsioonivaba Eesti kutsub koostöös Avatud
Eesti Fondiga 2011. aasta Riigikogu valimiste raames
üles vabatahtlikke vaatlema valimistoiminguid valimisjaoskondades üle kogu Eesti, et anda kodanikuühiskonna
poolt panus valimiste õiguspärase läbiviimise tagamisse.
Vaatlemine on valimistoimingute igakülgne jälgimine,
sealhulgas osalemine hääletamise käigu ja valimistulemuste kindlakstegemise juures; elektroonilise
hääletamise korralduse ja süsteemi võtmehaldusprotseduuride jälgimine; hääletamise hea tava ja ausa ehääletamise põhimõtetest kinnipidamise jälgimine;
märgatud tähelepanekute, seadustega vastuolude jms
ülesmärkimine. Vaatlejaks ootame kõiki huvilisi.
Täiendav informatsioon ja registreerimine kodulehel
www.transparency.ee -> Valimiste vaatlemine.
Kalle Uusmaa
valimiste projektijuht
MTÜ Korruptsioonivaba Eesti
tel. 6827300, 5021059, valimised@transparency.ee
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TEATER TULEB KOJU KÄTTE !
Võhma seltsimajas
26. märtsil, kl.19:00

Eesti Draamateatri monoetendus

Aabitsa kukk

Grand prix monolavastuste
festivalilt “Zvaigzne” 2009. a.
Riias
II preemia ja monoteatrite
festivalide direktorite diplom
rahvusvaheliselt monoteatrite
festivalilt "MonoBaltija" 2009.
a. Kaunases
Etendus on ilma vaheajata
ning kestab 1 tund ja 40
minutit.

Andrus Kivirähk
Lavastaja Andrus Kivirähk
Kunstnik Liisi Eelmaa
Mängib Tõnu Oja
Maailmas on nii palju pisikesi inimesi. Nende elu pole kerge, neile tehakse pidevalt
ülekohut. Nad on vaesed mehed. Õnneks on ka neil siiski midagi, mille peale loota.
Mõni paks raamat, mille sees on olemas vastused kõikidele küsimustele. Mõni tark
onu, kes ütleb, mis on õige ja kuidas peab elama. Kui sul on olemas selline raamat ja
selline onu, siis polegi elu enam nii raske. Vähemalt ei pea sa enam ise oma peaga
mõtlema. Tuleb teha ainult nii, nagu raamat ja onu käsivad ning kõik laabub.
“Aabitsa kukk" on lugu mehest, kellel on olemas aabits ja onu Paul. See on lugu
väiksest, lihtsast inimesest. See on lugu uinuvast mõistusest.
Piletid alates veebruarist eelmüügil.

VEEBRUAR 2011

27. märts – teatripäev
Võsul on näitemängu tehtud juba üle 120 aasta.
Nii ka praegu tegutseb Võsul kaks näitetruppi,
mis kannab ühist nime Võsu Rahva Teater.
Teine trupp moodustati 2005. aastal. Igal
aastal on välja toodud üks etendus. Esietendus
on kõigil olnud just teatripäevaks.
Olen ise neid kõiki näinud:
2005. a
Ka vaesed naeravad
2006. a
Kiitus kosjakontorile
2007. a
Et laps oleks terve
2008. a
Vigased pruudid
2009. a
Seitse rätsepat
2010. a
Viimne lask
2011. a
Vanaema on ka inimene
Ootan sel aastal näidendit suure huviga, sest
sel puudub kindel autor. Näidend on näitlejate
ühislooming, mis on tehtud koos proovidel. Nad
on alati vahvasti esinenud, loodan, et seekord
ka.
Esietendus toimub 25. märtsil kell 19.00
Võsu Rannaklubis.
Kohtumiseni!
Võsu Rahva Teatri fänn

CAD võistlus tuleb taas – CADrina 2011

Võistluse eesmärk:
1. Julgustada laiemalt Eesti noori inseneriharidust omandama,
näitamaks avalikult kui edukalt tulevad CAD programmide
kasutamisega toime nende eakaaslased.
2. Stimuleerida noorte CAD programmide kasutusoskuse taseme
tõstmist.
3. Panustada loodusteaduste ja tehnoloogiahuvi laienemisele kogu
eesti ühiskonnas.
Järjekordne võistlus toimub Kadrinas 4. märtsil 2011 algusega
kell 17:00 ning kannab nimetust CADrina 2011.
Miks Kadrinas? 2005. aastal käivitasid Kadrina Keskkool ja Aru
Grupp AS koostöös valikaine Ärijuhtimise ja tehnoloogia alused,
mis tänaseks on kasvanud üle Kadrina Keskkooli õppesuunaks, mille
raames gümnaasiumiõpilased saavad põhjaliku ettevalmistuse
programmjoonestamises, samuti baasteadmised erinevatest
inseneri- ja ettevõtlusvaldkonda puudutavatest distsipliinidest.
Õppesuuna taseme tõstmiseks otsustati kutsuda võistlema teisi
õppivaid noori. Mõtte arenedes sai algne idee laiema kandepinna ja
esimene üritus peeti edukalt möödunud aastal, kandes nime CADrina
2010, kus osalesid Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Tehnikakõrgkooli ja Kadrina Keskkooli võistkonnad. Võitjaks osutus sel
korral Kadrina Keskkooli võistkond.

Võistluse auhinnafond on 2000 eurot. Pealtvaatajate vahel loositakse
välja firmalt IT Shop tahvelarvuti Mobii Tegra Tablet 10,1 ja viis
Rakvere Põhjakeskuse kinkekaarti väärtusega 50 eurot.
Lisaks projekteerimisvõistlusele toimub ka Tallinna Tehnikaülikooli
üliõpilaste valmistatud robotite demonstratsioonesinemine jalgpalli
mängides. Meelelahutuse kindlustab Tanel Padar & The Sun´i
kontsert, lisaks üllatusesinejad.
Põhikooli noortel, kes kaaluvad gümnaasiumivalikut, on selle
ürituse käigus hea võimalus tutvuda õppimis- ja arenemisvõimalustega Kadrina Keskkoolis. Kuna koolil on kaasaegne
õpilaskodu, on Kadrina Keskkool valmis vastu võtma õpilasi üle
Eesti.
CADrina 2011 üritusele on teretulnud kõik huvilised nii Lääne-Viru
maakonnast kui mujalt Eestist.
Lisainfo:
• CADrina kodulehekülg: http://www.cadrina.ee/
• Kadrina Keskkooli kodulehekülg: http://www.kadrina.edu.ee
• Ärijuhtimise ja tehnoloogia aluste põhjalikum tutvustus:
http://www.kadrina.edu.ee/home/ee.php?menu=10&id=531
• Facebook: http://www.facebook.com/pages/CADrina/ ja
http://www.facebook.com/group.php?gid=121423421203625
Lisainfo:

SELTSKONNAKLUBI

CADrina 2011. Projekteerimistarkvara kasutamises võtavad mõõtu
võistkonnad Kadrina Keskkoolist, Tallinna Tehnikaülikoolist,
Tallinna Tehnikakõrgkoolist. Kuna alates 2012. aastast muutub
võistlus rahvusvaheliseks, ootame vaatlejat Aalto Ülikoolist Soome
Vabariigist. Võistlusülesandeks on projekteerida rulapark. CADrina
2011 õhtujuht on tuntud mälutreener Tauri Tallermaa, võistluse
peakohtunik on TTÜ insenerigraafika keskuse dotsent Heino
Möldre, kommenteerib Urmas Jüriorg, CAD süsteemide
asjatundja. Võistlus toimub AutoCad tarkvara kasutades, kuid
ürituse raames on võimalik tutvuda ka teiste professionaalsete CAD
programmidega (Bentley Microstation).

Võistluse patrooniks on haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas.
Kutse on üle antud ka Eesti Vabariigi presidendile Toomas Hendrik
Ilvesele, kes külastas Kadrina Keskkooli möödunud aasta
aprillikuus. Oma osavõtust on teada andnud eelmise aasta patroon,
endine kadrinlane, siseminister Marko Pomerants.

11. märts
Võsu Rannaklubis

Algus
kell 20.00
Pilet
naistele 1 €
Tavapilet 4 €

Seltsis On Segasem
Naistepäeva pidu!
Nostalgilises vaimus Üllatuskontsert
Võsu taidlejatelt armastatud Naistele!
Tantsu keerutamine elava muusika
saatel.
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ANNA BERGSTRÖM 86
Adaka küla
ARVED MARGAT
Muike küla

83

HELJU ELSTRUK
Võhma küla

83

HEINO PAJUPUU
Koljaku küla

82

GENNADI ZUSSI
Võsu alevik

81

HARALD LASS
Pedassaare küla

80

HARRI MANNOV
Käsmu küla

80

KALJU RANDMAA
Pajuveski küla

75

Maarja-Leenal ja Stefanol
sündis
13.01.2011 poeg
RAUL FIORENZA
Enelil ja Reinul sündis
09.01.2011 poeg
RUBEN EBBER
Annelil ja Toomasel sündis
07.02.2011 tütar
BRIGITA UUSEN
Kristil ja Aivol sündis
09.02.2011 poeg
JOOSEP KONSA

Arvo Pani, Kadrina KK direktor
arvo@kadrina.edu.ee
+372 5094734
Juhan Viise, Aru Grupp AS juhatuse esimees
juhan.viise@arugrupp.ee +372 503 9544
Lauri Kase, Kadrina KK infojuht
lauri@kadrina.edu.ee +372 5 592 0114

Avatud BAAR

CADrina on iga-aastane Kadrinas toimuv kesk- ja kõrgharidust
omandavatele noortele suunatud võistlus CAD projekteerimistarkvara kasutamises.

VAIKE ONG
Eisma küla

HALJALAS ON UUS
HAMBAARST
Alates 01.02.2011 töötab
Haljala perearstikeskuses
hambaarst Kaie Teder.
Vastuvõtt teisipäev ja neljapäev.
Etteregistreerimine
telefonil 5 690 5809

Meie hulgast
on lahkunud …

laudade broneerimine tel 529 8681

Informatsiooni ja kaastööd võib tuua või saata aadressil: Mere tn 6 Võsu 45501 Vihula vallavalitsus “Vihula Valla Leht”
või e-post: v.r@neti.ee iga kuu 15-ndaks päevaks

HUGO LILLEBERG
16.01.2011

